
لل (( بكرة   ، الزمممن وفي العمل في عام بعد خاص ذكر ) هذه) وأصي
فممي فأممما تعميممم بعد تخصيص فهو الذكر من التسبيح فإن العمل في أما

كقمموله الةيممة وهممذه فأطلق الذكر وأما واليصيل بالبكرة خصه فهنا الزمن
حح ((:  تعالى بب سس دد سو حم سح سك دب بب سل سر حب دع سق للعو دس لط حم شش سل ال حببب سق سهبب ا سو دب لرو لغ

لروا ((:  ةيقممول]130)[طممه:) لكبب حذ سه ا شلبب لرا ال حكبب لرا دذ دثيبب له*  سك لحعو بب سسبب )) سو
مشممابهة العيممب ومممن وعيممب نقممص كممل عممن التنزةيممه معنمماه التسممبيح

أنممك المعنممى الله سبحان قلت إذا فأنت المخلوقين مماثلة أو المخلوقين
المخلمموقين مماثلممة العيمموب مممن أي ومنممه وعيب نقص كل عن الله تنزه
سممميع فهممو يصممفاته فممي نقص كل وعن المخلوقين مماثلة عن منزه فهو

الصممفات بقيممة وهكممذا العلم  نقص عن منزه عليم السمع نقص عن منزه
النه ار " أول:  اللممه رحمممه المؤلف ) قال) بكرة (( سبحعوه:  وقوله

فيكممون هممذا وعلممى النهار آخر واليصيل النهار أول البكرة " ةيعني وآخره
.  والمساء الصباح في أمرنا قد وجل عز الله
سعو: "  قال له دذ ي ((  شل بلع ي ا سص حم لي لك حي سل له(( يرحمكم )) أ ي سع لتبب سك دئ سمل سو   ((
اللممه إلممى بالنسممبة الصمملة الن المؤلممف " فسممر لكم يستغفرون أ ي

)) عليكببم (( يصلع ي:  فقال بالستغفار الملكئكة إلى وبالنسبة بالرحمة
أن والصممواب نظممر فيممه وهممذا لكم ) ةيستغفرون) (( وملئكته ةيرحمكم

والملكئكممة العلممى المل في عليكم ةيثني ) أي) عليكم (( ويصلع ي معنى
اا اا الملكئكممة ومممن الصلة معنى هو هذا عليكم ةيثنون أةيض ((:  وقمموله أةيضمم

بلع ي سص حم لي لك حي سل له سع لت سك دئ سمل (( ملئكته العراب حيث من إشكال ) فيها) سو
 ةيقول مالك وابن نعم ) مرفوعة)

حن"  دإ سلبب ى سو در سع حي دم عع سضبب حفبب دصببل سر شت ست   لم حفبب سط دصببل سع حف در سف ا حي دم شضبب دب ال
دصل سف حن لم " ال

فايصل أو وملكئكته هو عليكم ةيصلي الذي هو قال ما الضمير جاء ما وهنا 
والمجممرور الجممار ؟ هنمما الفايصل هو ما ، ما فايصل أو قوله في داخل وهذا

اا قمت تقول أن منه والرجح ضعيف هذا وزةيد قمت قلت إذا ولذلك وزةيممد
فمي قممت أو وزةيمد أنما قممت فقلت فصلت إذا أما معها مفعول أنها على

اا الناس والمجممرور بالجممار فصممل وهنا به بأس ل فهذا وفصلت وزةيد خطيب
بلع ي((  سص حم لي لكبب حي سل له سع لتبب سك دئ سمل بمماب مممن إليممه الملكئكممة اللممه ) أضمماف) سو

اا وهم ملكئكته لنهم لهم التشرةيف مممر كممما والملكئكممة لممه مخلوقممون أةيض
الليببل (( يسبحعون  نممور مممن تعممالى اللممه خلقهممم غيبي عالم هم علينا

مبب ا ويفعلببعون أمرهم م ا الله يعصعون (( ل) ) يفترون ل والنه ار
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جمماء كممما نعممم ؟ الشممهادة عممالم مممن ةيكونمموا أن ةيمكن ) وهل) يؤمرون
اا لها فتمثل مرةيم إلى والسلم الصلة عليه جبرةيل اا بشر إلممى وجمماء سمموةي
فممي والحسممان والةيمممان السمملم عن ةيسأله والسلم الصلة عليه النبي

أثممر عليممه ةيممرى ل الشممعر سممواد شممدةيد الثيمماب بيمماض شممدةيد رجل يصورة
وغير دحية الكلبي سورة في جاء وكما الصحابة من أحد ةيعرفه ول السفر

. غيبي عالم أنهم اليصل لكن ذلك
؟ أرواح : لهم الطالب
ولهممذا وأرواح أجسمماد لهممم ، بممروح إل جسممد ول أجسمماد لهممم : إي الشيخ
اا جبرةيل الله سمى خلقتممه علممى والسمملم الصمملة عليممه النممبي ورآه روحمم
. الفق سد قد جناح ستماكئة وله مرتين

حم وملئكته((  لك سج در حخ لي سن دل دت دم سم ا لل ظظ سل ى ال در دإ ظنعو : قوله في )) اللم ال
" إنممما إيبب اكم إخراجببه ليديم"  المؤلف قال ) للتعليل) (( ليخرجكم

ةيخمماطب كممان وإذا المؤمنين ةيخاطب لنه الدامة معنى إلى اللفظ يصرف
قممد ولكممن اليصممل مممن النور إلى الظلمات من أخرجوا قد فإنه المؤمنين

) أي) (( ليخرجكم:  قممموله معنى وأن التأوةيل هذا إلى حاجة ل إنه ةيقال
اا ليزةيدكم اا علم حم(( :  وقوله وإةيمان لك سج در حخ لي سن دل دت دم سم ا لل ظظ الكفر ) أي) ال
اللممه قممال كممما ظلمات الكفر أن لشك الةيمان إلى ) أي) النعور (( إل ى

شن ((:  تعالى سك دإ حر بش مم ال حل لظ مم سل دظي اا ولشممك]13)[لقمممان:) سع أن أةيضمم
ظلمممات مممن ليخرجكم فهو المؤلف قال مما أعم الةية ولكن نور الةيمان
تقايصممر أو قصممر قد المؤلف فيكون والةيمان العلم نور إلى والكفر الجهل

إلممى والكفممر الجهل ظلمات من ةيخرجهم أنه والصواب للةية تفسيره في
  والةيمان العلم نور
سن((:  تعالى الله قال سك ا سو سن   دني دم حؤ لم حل لم ا دب ا دحي اللممه ) ةيعني) (( ك ان )) سر
ل ا (( ب المؤمنين وجل عز ومجممرور ) جممار) (( ببب المؤمنين)  ) رحيمبب

ل ابم متعلق خايصممة رحمممة الرحمممة هممذه لن للحصر عليه ) قدم) (( رحيم
الرحمممة وأما الخير إلى وهداةيتهم وتوفيقهم بهم العناةية تقتضي للمؤمنين

للمممؤمنين الخايصممة الرحمممة لكممن المممؤمنين وغيممر للمؤمنين فهي العامة
.  نعم فقط

حم:  تعممالى قممال ثم له لت شي دح ست سم ((  حعو له سيبب سن حعو سقبب حل مم سي )) (( تحيتهببم) ) سسببل
حيمماك قال فإذا بالبقاء الدعاء معناها والتحية المؤمنين على ةيعود الضمير

اا يصارت ثم بالبقاء لك دعا أي ما أو الداخل أو الضيف به ةيستقبل لما اسم
اا فالتحيممة الكرام على ةيدل مما ذلك أشبه الممدعاء ؟ إةيممش اليصممل فممي إذ
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به وةيستقبل المرء به ةيحيا ما كل إلى العرف في نقلت ثم والحياة بالبقاء
سم((  المممؤمنين تحيممة أي فتحيتهممم التكرةيممم عبممارات من حعو له سي سن حعو سقبب حل )) سي

فممي كممان سممواء القيامممة ةيمموم وذلممك اللممه ةيلقممون ةيوم ، الله ؟ من ةيلقون
)) (( سلم حينئممذ فتحيتهممم الجنممة دخولهم بعد كان أو القيامة عريصات

ةيسمملمون الذةين هم الملكئكة أن " ةيعني الملئكة بلس ان"  المؤلف قال
المسمملم كممأن يصممار الله بأمر هؤلء على سلموا فإذا الله بأمر هؤلء على

ةيسلم الذي أن الةية ظاهر فإن ظاهرها عن للةية يصرف هذا ولكن الله هو
اء وليممس محممض خممبر فهممو الله من السلم كان وإذا وجل عز الله هو دعمما
اا ةيدعو ل تعالى الله لن ةيعترةيه ل الذي الداكئم بالسلم بأن ةيخبر ولكن أحد
وةيحتمممل الخبر ةيحتمل فإنه الملكئكة من كان إذا أما خوف أي أو نقص أي

لة الدعاء سك دئ سمل حل سوا سن ((  للعو لخ حد حم سي ده حي سل حن سع بل دم عب لك مم*   سب ا حم سسل لك حي سل سع
سم ا حم دب لت حر سب سم سص حع دن سب ى سف حق در لع شدا أن شك بل الصواب إنما]24)[الرعد:) ال
حم:  ةيقممول لنممه اللممه من السلم هذا له لت شي دح ست سم ((  حعو له سيب سن حعو سقب حل مم سي )) سسببل

وجممل عز الرب أن شك ول هؤلء ةيحيي الذي وهو ةيسلم الذي هو الملقى
دار الجنممة تسمممى ولهذا خوف كل عنهم بيذهب عليكم سلم لهم قال إذا

له:  تعالى قال كما السلم شل سوال لععوا ((  حد سلبب ى سيبب در دإ دم سدا شسببل دد ي ال حهبب سي سو
حن لء سم سش ا سل ى سي عط دإ سرا عم دص دقي ست حس مممن سممالمة دار لنهمما]25)[ةيممونس:) لم
الممرزق في نقص فيها ول هرم فيها ول موت فيها ول مرض فيها ل آفة كل
قممال كما بشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما فيها بل
سفل:  وجل عز لم ((  سل حع مس ست حف سع ي سم ا سن دف حخ حم لأ له حن سل دة دم شر عن لق ليبب حع لء سأ سزا سجبب
سم ا لنعوا دب سن سك ا للعو سم حع حم]17)[السجدة:) سي له لت شي دح ست سم ((  حعو له سيبب سن حعو سقبب حل مم سي سسببل

شد سع سأ حم سو له لرا سل حج لم ا سأ دري الممماء تحلية ةيعني التخلية بعد التحلية  ةيقولون)) سك
الحممل إلبمماس ةيعني التحلية ؟ المعنى إةيش كذا الجراثيم من نخليه أن بعد
ال ، التخلية بعد ل ، حلها وبعدةين والوسخ العيوب عنها وأزل الماء نقش أو

اا ةيناسب ما أوساخ وكلها تحليها الفممات مممن ) أي) (( سلم:  قال لما إذ
شد((  ذلك بعد ذكر سع سأ حم سو له لرا سل حج لم ا سأ دري حيممن تخليممة بعممد تحلية  وهذا)) سك

اا لهممم أعممد أنممه بيممن آفممة كل من سالمون أنهم أخبرهم اا أجممر قممال كرةيممم
فممي الجيممر ةيعطممى ممما وهممو الثممواب بمعنى " والجر الجنة " هو المؤلف
اا وةيسمى عمله مقابلة اة وةيسمى أجر أن كممثيرة مرات لنا سبق ولكن أجر

بمماب مممن كممان لو لنه المعاوضة باب من ليس عملهم على العاملين أجر
جميممع تسممتوعب العبممد علممى اللممه نعممم مممن واحدة نعمة لكان المعاوضة

ةيحتمماج نعمممة للعمممل توفيقك لكان المعاوضة سبيل على كان لو بل عمله
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:  بعضهم قال ولهذا أجر إلى
يع ي              نعمة الله نعمة شكر ي ك ان إذا"  يجب مثله ا فع ي له عل

الشكر
واتصببل اليبب ام ط الت وإن          بفضله إل الشكر بلعوغ فكيف 

"  العمر
أحببد الجنة يدخل ( لن:  قال أنه والسلم الصلة عليه النبي عن وثبت

اللببه يتغمببدنع ي أن إل أن ا ول ق ال رسعول ي ا أنت ول ق العوا بعمله
اا) برحمته اا ةيكممن لم إذا نصفه بماذا فالعمل  إذ سممبب بممأنه نصممفه عوضمم

الثواب بأن الةيات عدة في وتعالى سبحانه الله يصرح ولهذا بعوض وليس
فممي للسببية فالباء ةيعملون كانوا ما بسبب أي ةيعملون كانوا بما جزاء هذا

الرسممول قول في للعوض ) والباء) يعملعون ك انعوا بم ا (( جزاء:  قوله
ةيجمممع  وبهممذا) بعملببه أحد الجنة يدخل ( لن:  وسلم عليه الله يصلى

لا لهم (( وأعد النصين بين ل ا أجر الكرةيممم ول الكرةيممم همو ) الجر) كريم
البمماذل الجواد على ةيطلق الكرةيم أن نعلم أن ةيجب ؟ بالجر المتفضل هو

سسمن الشيء على وةيطلق للمال وسملم عليمه اللمه يصملى قموله ومنمه الح
لا:  فقمموله الحسممنة  ةيعنممي) أمببعوالهم وكرائببم ( إي اك لمعمماذ (( أجببر
ل ا اا ) أي) كريم اللممه أن ؟ الجممر هممذا أو الثممواب هممذا كممرم وجممه فما حسن

كممثيرة أضعاف إلى ضعف سبعماكئة إلى أمثالها بعشر ؟ بكم الحسنة جعل
بالنسممبة كممم الدنيا في النسان بقاء مدة أن آخر وجه ومن ، وجه من هذا

اا بشيء ليس ؟ للخرة والسمملم الصمملة عليه الرسول ، ةينسب ول إطلق
ومبب ا الببدني ا مببن خيببر الجنببة مببن أحدكم سعوط ( لمعوضع يقعول
قبلممك اللممي ؟ بعممدك ول قبلك اللي الدنيا ول فيها أنت اللي  الدنيا) فيه ا
مممتر حمموالي تعرفون كما والسوط السوط موضع ، فيها أنت واللي بعدك

اا فيها وما الدنيا من خير أو العمممل إلى ةينسب ل ةيعني الثواب هذا فكرم إذ
فيهبب ا (( خ الدين له نهاةية ل واسع كرم لنه إليه العمل ةينسب ل باليصح

لا  . منهم وإةياكم اجعلنا ) اللهم) أبد
سم ا سن ((  مد  سك ا شم سح سب ا لم عد سأ سح حن سأ حم دم لك دل سج ا حن در دك سل سل سو لسعو ده سر شلبب سم ال ست سخبب ا سو

سن بيي دب شن الدعيمماء بنمموة إبطممال الكرةيمة الةية من ةيستفاد]40)[الحزاب:) ال
سم ا:  لقوله سن ((  مد سك ا شم سح سب ا لم عد سأ سح حن سأ حم دم لك دل سج ا أن منها ةيستفاد ) وهل) در

اا ليس وسلم عليه الله يصلى الرسول مممن لحممد أو الرضمماع مممن لحممد أبمم
ةيقولمون العلمماء بعمض لكمن أبناء له أن ثبت لنه كذا ةيستفاد ما ؟ النسب

ال ةيكونوا أن ةيبلغوا لم أبناءه أن ل هممذا أن لممي تبين ولكنه عامة فالةية رجا
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اا ةيصح ال كممانوا أبناء له وسلم عليه الله يصلى الرسول لن أةيض ولهممم رجمما
) سببيد هببذا ابنع ي ( إن:  قممال فالرسممول والحسين الحسن وهم ذرةية

اا فسماه اا عق وقد ابن الصمملة عليممه الرسممول والحسممين الحسن عن أةيض
اا بنفسه هو والسلم . الدعياء بنوة إةيش إبطال في الةية هذه إذ

وسملم عليمه اللممه يصملى النممبي رسممالة : ثبموت الكرةيممة الةية فواكئد ومن
) .) الله رسعول (( ولكن:  لقوله
: لقمموله النبيمماء آخر وسلم عليه الله يصلى الله رسول : أن فواكئدها ومن

) .) النبيين (( وخ اتم
ستم قممراءة علممى النبيمماء أفضل : أنه فواكئدها ومن لن ) بالفتممح) (( وخ ا

وةينتهي الشيء به ةيكمل الذي الشيء وهو الشيء على الطابع هو الخاتم
قصممر كأنه بأنه النبياء مع نفسه وسلم عليه الله يصلى النبي ويصف ولهذا
لممم لبنة موضع فيه أن إل القصر أجمل ما وةيقولوا الناس به ةيطوف مشيد

( فأن ا:  والسمملم الصمملة عليممه الرسممول فقال اللبنة هذه موضع إل ةيتم
دةيممن ولهممذا وكملممت الرسممالت تمممت  فبممه) النبي اء خ اتم وأن ا اللبنة

لجميممع شممامل الرسممول دةيممن أن لحظمموا وسلم عليه الله يصلى الرسول
محمممد إلممى نوح من فيها توجد التي النبياء محاسن كل ، الدةيان محاسن

علممى والممدليل محاسممنهم لجميممع شممامل دةينه فإنه وسلم عليه الله يصلى
سك:  تعالى قوله ذلك دئ سل حو لأ سن ((  دذي شل سد ى ا له سهبب شلبب لم ال له سدا لهبب دب ده سف دد ستبب حق )) ا

بممه اقتممدى قممد النبيمماء هدى كل ؟ إةيش قد النبياء هدى فكل]90[النعام:
اا والسلم الصلة عليه النبي إل وكمممال الدةيان جميع في يصلح من فما إذ
. وسلم عليه الله يصلى محمد به وجاء
وسملم عليمه اللمه يصملى محممد بعمد نبي ل : أنه الكرةيمة الةية فواكئد ومن

ستم:  لقوله دتم) ) النبيين (( وخ ا ) ) (( وخ ا
بممه جمماء بممما جمماء ولو كاذب فهو بعده النبوة ادعى من : أن فواكئدها ومن
ل يصممدق الله وخبر خبر ) وهذا) النبيين (( وخ اتم:  لقوله الخوارق من

. الوجوه من بوجه الكذب إليه ةيتطرق أن ةيمكن
عليممه اللممه يصمملى محمممد بعممد النبمموة مممدعي يصدق من : أن فواكئدها ومن

. كافر القرآن ومكذب للقرآن مكذب لنه ؟ ليه كافر فهو وسلم
الولياء أن ادعى من أن هذه الفاكئدة مناقشة محل : ولتكن فواكئدها ومن

لبيان سيقت الةية هذه أن نقول ما ؟ ةيؤخذ ما كافر فهو النبياء من أفضل
وخبب اتم اللببه رسعول (( ولكن وسلم عليه الله يصلى الرسول كمالت

علممى به ةيويصف لكان الرسالة من أكمل شيء هناك كان ) ولو) النبيين
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. بعيد أخذها أن الظاهر ، الظاهر في تؤخذ ما حال كل
عليه الله يصلى محمد بعد رسول ول نبي ل : أنه الكرةيمة الةية فواكئد ومن

اا رسممول ول نممبي ول ، قبلها التي بالفاكئدة نكتفي أو وسلم انتفممت إذا أةيضمم
. وزةيادة نبي الرسول أن إذ الرسالة انتفت النبوة
(( وخ اتم:  لقمموله السممابقة النبمموات : إثبممات الكرةيمممة الةية فواكئد ومن

اا كممثيرون وهممم نممبي جمممع ) والنممبيين) النبيين منهممم الرسممل لكممن جممد
ال عشممر وبضممعة ثلثماكئممة خمسممة إل القممرآن فممي منهممم ةيممذكر لممم ، رج

لممم وإن حممتى رسممول فهو النبياء من القرآن في ذكر من وكل وعشرون
حد:  لقوله بالرسالة ةيويصف سق سل سو سن ا ((  حل سس حر أ

لل س لس حن لر سك دم دل حب حم سق له حن حن دم سم
سن ا حص سص سك سق حي سل علينمما اللممه قصممه مممن كل أن على هذا فدل]78)[غافر:) سع

(( إنه مثممل بالرسممالة ةيويصممف لممم وإن حتى رسول فهو القرآن في نبأه
ل ا ك ان ل ا صديق . أشبهها ) وما) نبي
بكببل اللببه (( وك ان:  لقوله الله علم : عموم الكرةيمة الةية فواكئد ومن

ل ا شع يء ) .) عليم
والسملم الصملة عليمه لرسمول اللمه إقرار : أن الكرةيمة الةية فواكئد ومن

شببع يء بكببل اللببه (( وكبب ان:  قال لنه رسالته لصدق شاهد له وتأةييده
ل ا اا أن الله علم ) فلو) عليم ؟ به ةيصنع ماذا رسول غير محمد

...الطالب:
حعو وبس أقره ما هو  ماالشيخ:  سل سو سل ((  شعو سق سن ا ست حي سل سض سع حعبب دل سب دويبب سق ا سل * ا

سن ا حذ سخ له سسل حن دن دم دمي سي حل شم*   دب ا سن ا لث حع سط سق له سل حن سن دم دتي سعو حلبب ]45:46)[الحاقممة) ا
ةيؤةيممده اللممه فكممون نعممم مممات قطممع لممو القلممب فممي ) عرق) (( العوتين

لممه إذن وإنممه اللممه رسممول :  إنممه ةيقممول وهممو ةيممدةيه علممى وةيفتممح وةينصممره
تممؤدوا ولممم السمملم فممي تممدخلوا لممم إذا رقممابكم وأخذ أموالكم باستباحة

له أثبتت التي هذه الةية ختم ولهذا له الله آةيات من آةية هذه ةيكون  الجزةية
ل ا شع يء بكل الله (( وك ان:  بقوله الرسالة ) .) عليم

اللببه (( وكبب ان ؟ تؤخممذ أةين من ربه العبد مراقبة : وجوب فواكئدها ومن
ل ا شع يء بكل ومممن شمميء بكممل عممالم اللممه أن علمممت إذا ) فأنت) عليم

حد وفكممرك وفعلممك قولك الشيء سق سل سو سنبب ا ((  حق سل سن سخ سسبب ا حن دل لم ا سلبب حع سن سمبب ا سو
لس دعو حس سعو ده لت له دب لس حف و واللمه]16)[ق:) سن ابت الةيممان همذا عنمدنا كمان ل ث

اا إذا غفلممة فممي النسممان لكن ومخالفته معايصيه تقل النسان لكان راسخ
علممم نطقممت إن بممك الله علم سكنت إن بك الله علم تحركت أنك علمت

لممك ةيمموجب هممذا بممك اللممه علممم فكرت إن بك الله علم سكت إن بك الله
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. نهاك حيث ةيراك ول أمرك حيث ةيفقدك وأل وجل عز الله مراقبة ؟ إةيش
أنهممم ؟ تؤخممذ أةيممن مممن القدرةية غلة على : الرد الكرةيمة الةية فواكئد ومن

رد فيهمما هممذه والةيممة منهممم وقمموعه قبل العباد ةيصنعه بما الله علم أنكروا
ل ا شع يء بكل الله (( وك ان عليهم ) .) عليم
فممي شمميء بكممل سممعته ، وجممل عممز اللممه : سعة الكرةيمة الةية فواكئد ومن

سن ((:  تعممالى اللممه قممال كممما أفعاله وفي أسماكئه وفي يصفاته سك ا له سو شلبب ال
لع ا دس لم ا سوا دكي له (( ]130)[النسمماء:) سح شل مع سوال دسبب مم سوا دليبب )[البقممرة:) سع

ل ا شع يء (( بكل:  قوله من ؟ الةية من تؤخذ أةين من]261 ) الذي) عليم
. واسع أنه لشك عليم شيء بكل
؟ الةية من الشاهد وجه عن السؤال في الجفلء وإل نقرأ أن تحبون أنتم

...: الطالب
أةيممن فلن ةيمما وننتقممر عممام ةيكممون الجفلء طيممب أسممرع :الجفلء الشمميخ 

اا أحسن الجفلء ؟ الشاهد  إذ
"  ينتقر فين ا الدب تر ى ل الجفل ندععوا المشت ات فع ي نحن" 
المشتات في هكذا أنت ، الرحمن عبد ةيا

...: الطالب
الجفل نببدععوا المشببت ات فع ي نحنالشتاء"  زمن :المشتات الشيخ 

فينبب ا الدب تر ى ل"  المكممان فممي اللممي كممل تفضلوا جماعة ةيا "نقول
اا فقممط تفضممل فلن ةيما ةيقمول ةيعنممي ةينتقر المأدبة يصانع " الدب ينتقر إذ
. نعم هذه منوال على نمشي

.؟...:  الطالب
اا ةيسمى نعم : إي الشيخ الماضممي علممى ةيطلممق الشمميء لن سمميأكله شيئ

.  والمستقبل والحاضر
سي ا:  وجممل عز الله قال ثم سه ا ((  ظي سن سأ دذي شلبب لنببعوا ا سم لروا آ لكبب حذ سه ا شلبب لرا ال حكبب دذ

لرا دثي له* سك لحعو بب سس سو لة   سر حك لل لب دصي سأ الكرةيمة الةية في]41:42)[الحزاب) سو
. بالنداء يصدره به المر عند الله لن بالذكر العناةية بيان
سيبب ا:  لقمموله مقتضممياته ومن بالله الةيمان من الذكر : أن فواكئدها ومن  ))
سه ا ظي سن سأ دذي شل لنعوا ا سم لروا آ لك حذ سه ا شل ) .) ال

الشمميء مقتضمميات مممن كممان ممما كل أن وجهه به ةيزةيد الةيمان : أن ومنها
. به ةيزداد فإنه
. الةيمان في نقص الذكر نقص : أن فواكئدها ومن
لروا(( :  لقوله بكثرة تعالى الله ذكر : مشروعية فواكئدها ومن لك حذ سه ا شلبب ال
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لرا حك لرا دذ دثي ) .) سك
)) (( وسبببحعوه:  لقمموله التسممبيح : مشروعية الكرةيمة الةية فواكئد ومن
له((  واليصال الغدو في لكن لحعو بب سس لة سو سر حك لل لب دصي سأ ) .) سو
: لقموله وعيمب نقمص كمل عن تعالى الله : تنزه الكرةيمة الةية فواكئد ومن

. وتعالى سبحانه لذلك مستحق لنه ننزهه بأن ) فأمرنا) (( وسبحعوه
بممه أمممر تعممالى اللممه لن للقلب حياة الذكر : أن الكرةيمة الةية فواكئد ومن
. الكثرة سبيل على به أمر ما من العظيمة الفاكئدة فلول الكثرة وجه على

.؟...:  الطالب
أول فممي التسمبيح كمثرة لكممن وقمت كل في التسبيح أن لشك : ل الشيخ
.  وآخره

سعو:  تعالى قال ثم له دذ ي ((  شل بلع ي ا سص حم لي لك حي سل له سع لت سك دئ سمل حم سو لك سج در حخ لي سن دل دمبب
دت سم ا لل ظظ سل ى ال در دإ ظنعو سن ال سك ا سن سو دني دم حؤ لم حل لم ا دب ا دحي مممن]43)[الحممزاب:) سر

وملكئكتممه اللممه ثنمماء فممي سممبب وأنممه الةيمان : فضيلة الكرةيمة الةية فواكئد
سعو:  قوله من ؟ تؤخذ أةين من عبده على له دذ ي ((  شلبب بلع ي ا سصبب حم لي لكبب حي سل )) سع
سه ا سي ا(( :  قال أن بعد ظي سن سأ دذي شل لنعوا ا سم ) .) آ

مممن ؟ تؤخممذ أةين من وجل عز لله الكلم : إثبات الكرةيمة الةية فواكئد ومن
بلع ي(( :  قوله سص . العلى المل في العبد على الثناء هي الصلة ) لن) لي
مممن لهممم الملكئكممة ومحبة للمؤمنين الله : محبة الكرةيمة الةية فواكئد ومن
عليممك ةيثنممي ةيحبممك مممن لن عليهممم والصمملة عليهم الثناء من ؟ تؤخذ أةين

. ةيذمك ةيبغضك ومن
وجل عز الله محبة علينا ةيجب بل لنا ةينبغي : أنه الكرةيمة الةية فواكئد ومن

علينمما ةيصمملون فإنهم والحسان الفضل من علينا لهم لما ؟ لماذا وملكئكته
. نحبهم أن ةيقتضي فهذا
) .) (( وملئكته:  لقوله الملكئكة : إثبات الكرةيمة الةية فواكئد ومن
 ؟ تؤخذ أةين من الملكئكة : فضيلة ومنها

.؟...:  الطالب
 : ل الشيخ

...: الطالب
 سلمة :ل الشيخ 

...: الطالب
فضمميلة ففيممه والتكرةيممم للتشممرةيف ) الضممافة)  (( وملئكته: الشمميخ 

. إليهم أضافهم الله لن الملكئكة
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لفعممال أو اللممه أفعال في والحكم العلل : إثبات الكرةيمة الةية فواكئد ومن
حم(( :  لقوله الله لك سج در حخ لي سن دل دت دم سم ا لل ظظ سل ى ال در دإ ظنعو ) .) ال

سن(( :  لقمموله ظلممم والكفممر الجهممل : أن الكرةيمممة الةيممة فواكئممد ومممن دمبب
دت سم ا لل ظظ سل ى ال در دإ ظنعو شن ((:  تعممالى الله قال ) وقد) ال سك دإ حر بش مم ال حلبب لظ سل

مم دظي حن:  وقال]13)[لقمان:) سع سم سو سأ سن ((  لتبب ا سك ا حي له سم سنبب ا حي سي حح سأ سنبب ا سف حل سع سج سو
له لرا سل دشع ي لنعو حم ده سي دس دفع ي دب شن ا حن ال سم له سك لل سث دت دفع ي سم سم ا لل ظظ فممي ) أي) ال

سس(( الجهل حي سل عج   در سخ ا سه ا دب حن .]122[النعام:)) دم
ة الةيمة فواكئد ومن تعمالى اللمه عنمد لهمم وأن الممؤمنين : فضميلة الكرةيم

سن(( :  لقوله خايصة رحمة سك ا سن سو دني دم حؤ لم حل لم ا دب ا دحي . ) كذا) سر
أةيمن ممن فيمه والممترغيب الةيمممان علممى : الحممث الكرةيمة الةية فواكئد ومن
سن(( :  قوله من ؟ تؤخذ سك ا سن سو دني دم حؤ لم حل لم ا دب ا دحي أخبرنمما ممما اللممه ) فإن) سر

مممن ولكن بالمؤمنين رحيم الله نعلم أن بمجرد الكرةيمة الةية هذه في هنا
(( نعم المؤمنين اجيبوا من فنكون الخايصة الرحمة لهذه نتعرض أن أجل

سن سك ا سن سو دني دم حؤ لم حل لم ا دب ا دحي ) .) سر
سن(( :  لقمموله للممه الرحمممة : إثبممات الكرةيمممة الةيممة فواكئممد ومممن سكبب ا سو

سن دني دم حؤ لم حل لم ا دب ا دحي ) .) سر
اللممه ويصممف ةينكممرون ممممن ونحمموهم الشممعرةية على : الرد فواكئدها ومن

سن(( :  لقوله بالرحمة سك ا علممى ) ةيعممود) (( ك ان  قوله في ) فالضمير) سو
. ويصفه فهو لمبتدأ خبر والرحيم الله على ؟ من
حم:  تعممالى قال ثم له لت شي دح ست سم ((  حعو له سيبب سن حعو سقبب حل مم سي شد سسببل سعبب سأ حم سو لهبب لرا سل حجبب سأ

لم ا دري )) يلقببعونه (( يعوم:  لقمموله البعممث إثبممات الكرةيمممة الةية  في)) سك
تعممالى قوله ) وةيؤةيده) (( سلم:  لقوله ةيتكلم وأنه الله كلم إثبات وفيها

مم:  سسل لل ((  حعو حن سقب بب دمب عم سر دحيبب تعممالى بممه ةيتكلممم لنممه]58)[ةيممس:) سر
ال وةيقوله . قو

نفسممه اللممه وأن للمممؤمنين العظيمممة : البشممرى الكرةيمة الةية فواكئد ومن
حم(( :  لقوله التحية بهذه ةيحييهم وعل جل له لت شي دح سم ست حعو له سي سن حعو سق حل مم سي )) سسل
اا أن لو لك وةيقدم بالسلم سيحييك إنه وقال ووعدك الدنيا ملوك من ملك

سسن الكرةيم القرى  ؟ فرحك ةيكون إةيش الح
؟...:  الطالب
إذا عمماد كيممف ، ةيفممرح المهممم نعم والرض السماء بين ةيطير أو : ل الشيخ

مممع التحيممة بهذه المؤمنين سيحيي بأنه نفسه عن ةيخبر وجل عز الله كان
مممن وهممي بشممارة فيهمما الةيممة هممذه تعتممبر ولهممذا العظيم الجر هذا تقدةيم
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يييهمم اللممه بمأن للممؤمنين العظمممى البشارة فواكئدها الجمر لهمم وةيعمد ةيح
. الكرةيم

ةيسملم منهما ةيسملم وأذى آفمات فيها الخرة : أن الكرةيمة الةية فواكئد ومن
سم((:  لقوله ةيعطب من فيها وةيعطب حعو سي له   سن حعو سق حل مم سي غيرهممم ) أممما) سسببل

. بالله والعياذ النار في ةيعذبون لنهم لهم سلم فل
لا لهببم (( وأعد:  لقمموله الجممزاء : إثبممات الكرةيمة الةية فواكئد ومن أجببر

ل ا ) .) كريم
كممما هممو بل حسن أجر للمؤمنين الله أعده الذي الجر : أن فواكئدها ومن
سن((:  تعممالى اللممه قال دذي شل دل لنعوا   سسبب حح سن ى سأ حسبب لح حل ةيعنممي]26)[ةيممونس:) ا

لا لهم (( وأعد شيء أحسن ل ا أجر ) .) كريم
اللممه شمماء إن اليمموم درس مبتدأ ) هذا) النبع ي أيه ا (( ي ا:  تعالى قال ثم

فممي اللممه شمماء إن الممدرس السممبت وةيمموم نعممم السممبت ةيمموم إلممى ةيؤجممل
. تعالى الله شاء إن ، الجدةيد المسجد
اا سي ا:  وقوله لنبوته وإظهارا له تشرةيف سهبب ا ((  ظي ظع ي سأ دبب شن شنب ا ال سك دإ سن ا حل سسبب حر أ

)) س
ويصممف فلممو وإل يصممرةيح وجممه على والرسالة النبوة الويصفين بين له جمع

كمل وليمس نمبي رسمول كمل لن بالنبوة ويصفه لتضمنت وحدها بالرسالة
وفممي والتعيين النص وجه على أولى الويصفين بين الجمع لكن رسول نبي

اللممه يصلى النبي أن النوم عند الذكر من ةيقال فيما مالك بن البراء حدةيث
( آمنت:  ةيقممول مممما ةيقممول أن فراشممه إلممى أوى إذا علمممه وسلم عليه

الممبراء عليه أعادها  فلما) أرسلت الذ ي وبنبيك أنزلت الذ ي بكت ابك
" فقممال أرسلت الذ ي وبرسعولك أنزلت الذ ي بكت ابك آمنت"  قال

لممه ةيجمممع أن لجممل العلماء قال ؟  لماذا) أرسلت الذ ي ( وبنبيك:  له
علممى الرسممالة دللممة لن التعييممن وجممه على والرسالة النبوة ويصفي بين

بمماب مممن فهممو النبمموة على النبوة دللة وأما اللتزام دللة باب من النبوة
الممذي ورسممولك قممال إذا أنه آخر وجه ، وجه من هذا والتعيين النص دللة

اا ةيكن لم أرسلت ةيجوز قد إذ وسلم عليه الله يصلى بمحمد الةيمان في نص
أيهبب ا (( ي ا:  ةيقول هنا البشري الرسول دون الملكي الرسول به ةيراد أن

؟ لممماذا أرسمملناك إنمما الرسممول ةياأةيهمما ةيقممل ) ولممم) أرسلن اك إن ا النبع ي
لكمن والنمص التعييمن سمبيل علمى والرسمالة النبوة ويصفي بين له ليجمع
سي ا:  قوله إلى انظر سه ا ((  ظي لل سأ لسعو شر حغ ال بل سل سم ا سب دز سك لأنبب حيبب سل )[الماكئممدة:) دإ

إنممما ) لنممه) (( بلغ:  قممال ) ثممم) الرسعول أيه ا (( ي ا:  قال حيث]67
شنب ا(( :  قممال الرسالة ةيناسب وهذا بالبل غ ةيأمره سك دإ سن ا حل سسبب حر أ

لدا س ده )) سشبب ا
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لا وكلمة إليهم أرسلت من على : قمموله فممي الكاف من ) حال) (( ش اهد
الحماكم علممى وةيطلممق المخمبر علمى ةيطلق ) والشاهد) أرسلن اك (( إن ا
عممز اللممه عممن مخممبر فهو حاكم مخبر شاهد وسلم عليه الله يصلى والنبي

ةيمما الرفممض أو بالقبول إليهم أرسل عمن مخبر وكذلك به أرسله بما وجل
أن علممى والممدليل ورسمموله للممه الحكممم فممإن حمماكم هممو وكذلك الله عبد

سد ((:  تعالى قوله الحاكم بمعنى الشاهد ده سش مد سو ده حن سشبب ا سهبب ا دمبب دل حه حن سأ دإ
سن له سك ا لص دمي شد سق حن لق عل دم لب حت لق سق سد سص سعو سف له سن سو سن دم دبي دذ سك ا حل حن*  ا دإ سن سو سك ا

له لص دمي شد سق حن لق عر دم لب حت لد سب سذ سك سعو سف له سن سو سن دم دقي دد شصبب ا 26:2)[ةيوسممف) ال
اا]7 اللممه عباد عن ومخبر الله عن مخبر فهو وحاكم مخبر بمعنى شاهد إذ
الرفمض أو بمالقبول اللممه عبماد عمن ومخبر إليه أوحاه بما الله عن مخبر ،

وفي الرسل رسالت تبليغ في المم من سبقه من على شاهد هو وكذلك
سك:  تعممالى اللممه قممال كممما لهم قومهم تكذةيب دل سذ سك سو حم ((  لك سنبب ا حل سع لة سج شمبب لأ

لط ا سس لنعوا سو لكعو ست سء دل سدا سه سلبب ى لشبب دس سع شنبب ا سن ال لكببعو سي لل سو لسببعو شر حم ال لكبب حي سل سع
لدا دهي اا]143)[البقرة:) سش وشمماهد بممه وحمماكم إليه الله أوحاه بما شاهد إذ

((:  وقمموله المممم مممن سممبقه مممن علممى وشمماهد إليهممم أرسممل من على
لرا بش سب لم لا على ) معطوف) سو لا:  ) قوله) (( ش اهد )) (( مبشر

...: الطالب
اا وأرسمملناك : ةيعنممي الشيخ ششممر أمممور ثلثممة تقتضممي والبشممارة مبشممر مب

ششر اا أمور أربعة به ومبشر ومب فالرسممول بممه المبشممر إلممى ةيويصممل وسممبب
أربعممة أمممور مممن فيهمما لبد البشارة إن وقلت مبشر والسلم الصلة عليه

الرسممول كممان فإذا به المبشر إلى ةيويصل وسببا به ومبشر ومبشر مبشر
اا والسلم الصلة عليه الممذةين وهممم ةيبشره من هناك ةيكون أن فلبد مبشر

اا هناك ةيكون أن ولبد إليه دعا ما على واتبعوه إليهم أرسل وممما بممه مبشر
؟ مشرف ةيا هو

؟...:  الطالب
اا الجنة ، ل ، : ل الشيخ در الةيممات هذه في تقدمنا الجنة به مبشر بشبب سب سو  ))

سن دني دم حؤ لم حل شن ا سأ حم دب له سن سل ده دم شل لل ال حض لرا سف دبي أن بممد ول]47)[الحممزاب:) سك
اا الصممالحة العمممال ؟ هممو ممما بممه المبشر إلى ةيويصل سبب هناك ةيكون إذ

وبيممن المبشممرةين إلممى الرسممالة وبلغ بين قد والسلم الصلة عليه فالنبي
المويصمملة السممباب وبين النعيم وأنواع الثواب من ةيتضمنه وما به المبشر

والسمملم الصمملة عليممه النممبي ترك ولهذا الصالحة العمال وهي ذلك إلى
لا ، هالمممك إل عنها ةيزةيغ ل كنهارها ليلها بيضاء محجة على أمته (( ومبشر
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لرا دذي سن بممالتخوةيف المقممرون العلم وهممو بالنممذار أتممى مممن هو  النذةير)) سو
اا ةيسمى النممبي خطبممة يصممفة فممي عنممه اللممه رضممي جابر حدةيث وفي إنذار
" ومس اكم صبحكم يقعول جيش منذر كأنه"  وسلم عليه الله يصلى
لا:  وقوله لا في قلنا كما فيها ) نقول) (( نذير مممن فيهمما ) لبد) (( بشير
ذذر أربعة أمور سذر من جمماء قممد فكلهمما ذلك إلى تويصل وأسباب به ومنذر ومن

اا المة ؟ المنذر هو فما وسلم عليه الله يصلى النبي بها بممه والمنممذر عموم
ذذر السيئة العمال وأسبابه النار وسملم عليمه الله يصلى الرسول هو والمن
المنممذرةين لكممل بيممن المور هذه كل وسلم عليه الله يصلى النبي بين فقد

مممن فيممه ومممن بممه المنممذر بين وكذلك المانة أدى أو الرسالة إليهم وأدى
.  الليم والعذاب المتنوعات العقوبات
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